Mandat for Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand

Ekspertrådets oppgave vil være å innen 1. juni 2017, med unntak av områder som faller inn
under oppfølging av vannforskriften, foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for
økologisk tilstand i norske økosystemer som minimum klargjør hva som er "god økologisk
tilstand".
Ekspertrådet skal i første omgang foreslå et fagsystem som kan etableres for økosystemer på
fylkes-/regionnivå, eller annet faglig basert, hensiktsmessig nivå, med en innretning som er
kostnadseffektiv og anvendelig for forvaltningen slik at det kan tas i bruk i forvaltningen
innen 2020.
Systemet skal være langt enklere enn systemet som er etablert for oppfølging av
vannforskriften. Det skal fokuseres på hva som er god tilstand, og ikke andre klassegrenser.
Fagsystemet skal også baseres på et begrenset antall indikatorer som reflekterer
økosystemenes struktur- og funksjon og som tar hensyn til naturlig dynamikk i
økosystemene.
I økosystemet "Hav" skal utvikling av naturvitenskapelige kriterier for "god økologisk
tilstand" foretas som del av arbeidet med forvaltningsplanene. Kriteriene for god økologisk
tilstand i økosystem "Hav" skal inngå i et samlet forslag til fagsystem fra Ekspertrådet for
økologisk tilstand slik at det kan etableres et helhetlig fagsystem med felles rammeverk for
økologisk tilstand i alle økosystemer.
Ekspertrådet skal også gi anbefalinger om hvor ofte tilstanden i de ulike økosystemene bør
vurderes og klassifiseres, og peke på hvilken innretning og detaljeringsgrad som bør være et
siktemål for et fagsystem på lengre sikt.
Rådets arbeid skal baseres på eksisterende og tilgjengelig naturvitenskapelig kunnskap om
tilstand og utvikling for norske økosystemer, og bygge videre på og supplere eksisterende
relevante klassifiseringssystemer.
Ekspertrådet skal levere sitt forslag til system til Klima- og miljødepartementet innen 1. juni
2017. Det etableres et sekretariat i NINA for faglig og administrativ bistand til Ekspertrådet.
Ekspertrådet kan søke bistand fra aktuelle fagmiljøer på spesifikke tema. Representanter fra
Miljødirektoratet og andre direktorater deltar som observatører i Ekspertrådets møter.

